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Je houdt het toch niet voor mogelijk!
In onze laatste Nieuwsbrief meldden we
dat we geld naar Truus overgemaakt hadden i.v.m. de ramp in Mukhattem. Dit om
er voor te zorgen dat het op de plaats van
bestemming komt. Truus zou het doorsluizen naar de zuster van moeder Theresa in
de veronderstelling dat die zeker hulp
zouden bieden aan de slachtoffers. Truus
mailt:
Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid, nu ook nog geuit in praktische hulp
in de vorm van een geweldige donatie....
De zusters van mr Teresa werden van begin af aan geweerd door het gouvernement
omdat ze buitenlanders(Indisch) zijn!!!
Ikzelf ben geïntroduceerd door abuna Samaan, een Egyptische priester met veel
invloed in dit gebied van Mukattam. Op
deze manier ben ik aan 't werk gegaan met
Egyptische hulpverleners die de buitenlandse donaties omzetten in noodzakelijke
voorzieningen zoals matten voedsel. babymelk etc...Graag wil ik jullie toestemming
vragen om jullie geweldige donatie op de
plek van bestemming te mogen besteden
aan kookgerei, huisraad , matten e.d. voor
de inrichting van de flatjes die de arme
slachtoffers toegewezen kregen . Ons fiat
heb je Truus!

S TI C H TI N G TE J E

WOON-,WERK EN OPLEIDINGSCENTRUM BIJ LUXOR

Begin november vertrokken ze naar Egypte, Mandy, Brenda en Christa Tanke . Namens de Stichting Teje gingen ze drie maanden lang ontwikkelingswerk doen in de sloppenwijken van Cairo.
Wilt u van hun werk en wederwaardigheden kennis nemen: zij hebben via hun website op een
voortreffelijk wijze verslag uitgebracht van hun
belevenissen . Zeer de moeite waard om er een
kijkje te nemen! Zie: www.teje.waarbenjij.nu

NOGMAALS MEDISCHE POST EL MARIS
Een kleine vervallen medische post, waar een
verpleegkundige de noodzakelijke dingen doet,
meldden we in onze vorige Nieuwsbrief..
Wil dit gebouw goed gebruikt kunnen worden
als ruimte voor naschoolse huiswerkbegeleiding , medische hulp realiseren en werken aan

In onze vorige Nieuwsbrief (6-3) meldden
we , dat de Stichting Teje zich zou gaan
inzetten om samen met father Mounier
voor weeskinderen ouder dan 18 jaar een
woon werk en opleidingscentrum te
realiseren in de buurt van Luxor: structureel een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke opbouw van de omgeving.
Onlangs kon de voorzitter melden dat het
bestuur de eerste 10.000 zou overmaken
om de bouw te starten. Het totale project
zal zo n 40.000 gaan kosten; dit bedrag
zal de Stichting bij elkaar proberen te krijgen d.m.v. acties. Truus mailt:
Vanmorgen de mensen in El Maris
dit geweldige nieuws verteld, ze riepen
door de telefoon: Dus we kunnen starten?
Toen ik dit bevestigde heb ik ze moeten
stoppen met het uiten van hun dank,want
anders zat ik nu nog aan de telefoon,
prachtig!!! Magdi glunderde van oor tot
oor en werd stil...Ieder op zijn manier was
zo ontzettend blij!Ze zenden jullie allemaal hun hartelijke groeten en heel veel
dank.

Op het dak is een start gemaakt met een
ontmoetingsruimte voor jongeren. Vanwege geldgebrek niet klaar!

ontwikkeling van de vrouw, dan heeft het hard
een opknapbeurt nodig! Er zijn 3 zusters ( een
verpleegkundige en 2 sociaal werkers) benaderd
om daar te gaan wonen en de plaats nieuw leven in te blazen.
Zo n 7000. is daarvoor nodig. Teje helpt!

KERSTMARKT 2009
De kerstmarkt te Enter was weer een geslaagd evenement. Evenals vorig jaar was ook de Stichting met een kraam aanwezig. Vrijwilligers hadden o.a. kerststukjes gemaakt om te verkopen
t.b.v. de Stichting Teje. Ook allerlei spullen uit Egypte werden aan de man gebracht. Naast een
prachtige opbrengst voor de projecten in Egypte, was er door de presentatie en activiteiten van
de enthousiaste standhouders veel belangstelling en werd er veel goodwill gekweekt voor het
werk van de Stichting Teje.

PROJECT ABUNA GEORGE

ONZE DAPPERE OSAMA (VERVOLG)

MEDISCHE APPARATUUR

U weet het vast nog wel, Abuna George
die in een zeer arme wijk van Cairo,
Shubra El-Kheima, een multifunctioneel
pand neerzette met o.a. kinderopvang,
school, weeshuis, tandartsenkamer, technische opleiding en . een ziekenhuis.

U kent hem nog? Onze dappere student die
een spierziekte heeft die hem geen lang
leven zal gunnen
...

Aan de Stichting Teje was allerlei medische apparatuur geschonken die de fam.
Tanke meegenomen heeft naar Egypte.
Truus Kleijburg heeft die ter bestemder
plaatse (Armant Luxor) gedistribueerd. Dat
men daar verguld is met de apparatuur
spreekt voor zich. We laten Truus zelf
daarover aan het woord.

Voor dit ziekenhuis had Abuna George
dringend een röntgenapparaat nodig.
Kosten zo n
40.000.-! Het ziekenhuis
voorziet in een grote behoefte in de regio
en het apparaat is een onontbeerlijke
voorziening wil het goed kunnen functioneren. De Stichting Teje heeft Abuna
George indertijd bij monde van de voorzitter toegezegd zijn uiterste best te doen
om zijn grote wens te vervullen. En dat is
gelukt! Abuna George heeft inmiddels
het röntgenapparaat aangeschaft en er
wordt al zeer druk gebruik van gemaakt.
Truus heeft met de dames Tanke een
bezoek gebracht aan het ziekenhuis.

We troffen een in vele opzichten ontwikkelde situatie aan; bijvoorbeeld een
enorme toename van het patientenaantal vergeleken bij de vorige keer dat ik
er was! Door de aanwezigheid van het
prachtige röntgenapparaat,kunnen
de patienten veel goedkoper dan elders
röntgenfoto's laten maken. Bovendien
hoeven ze niet meer van de ene plek
naar de andere te gaan; ze kunnen nu
volledig in het ziekenhuis van George
behandeld worden. We hebben het apparaat in werking gezien. Indrukwekkend !!!

Een trotse Abuna George (inzet) bij het door
Teje geschonken apparaat.!

Dokter Zakaria ontving de KNO ultra
sound en het beademingskapje voor verneveling (vaporisator); dokter Amel de
gynaecologische instrumenten; dokter
Hany de oogheelkundige materialen,
eyepads en brillen enz. Fantastisch om
dit alles uit jullie naam te kunnen uitdelen!!!!
MARIASCHOOL EN DE STICHTING TEJE

Opnieuw heeft de Mariaschool het werk
Osama (op de achtergrond) samen met vader
en broer op weg naar de universiteit.

Omdat hij ten gevolge van zijn ernstige
handicap de colleges vaak niet kan volgen,
kreeg Osama van de Stichting Teje apparatuur waarmee hij de colleges kan registreren en thuis kan afspelen. Bovendien betaalt de stichting de kosten van vervoer
naar de universiteit.
Truus bekommert zich zeer om het wel en
wee van Osama.

Ik ben naar het kantoor van de bisschop van Minya gegaan en heb met
Nady Saied,verantwoordelijk voor de
sociale hulp in Nega Dek, besproken hoe
we met elkaar Osama's leven kwalitatief
wat kunnen verbeteren. Een mooi voorstel is hieruit voortgekomen: Osama
gaat regelmatig een bezoek brengen
aan de Jezuiten waar lichamelijk gehandicapten cursussen krijgen en 's avonds
een sociale bijeenkomst hebben met thee
drinken, kletsen, een spelletje of zingen
of soms ook een voordracht van een
ingehuurde leraar die over een bepaald
onderwerp b.v. scheikunde een les komt
geven. Natuurlijk kan Osama niet overdag meedoen vanwege zijn vergevorderde handicap...,maar het is, denk ik, goed
voor hem om tussen jongelui van zijn
leeftijd, die ook lichamelijk gehandicapt
zijn, zich te ontspannen en vrienden te
maken! Ik heb net Osama gebeld over
dit plan om af en toe eens bij andere
gehandicapte jongeren te zijn en hij
vond het erg fijn!

Wilt ook u ons steunen?
donateur?

0547-385535;

informatie? www.stichtingteje.nl

gift? 14.54.54.975
t.n.v. Stichting Teje
contact ? info@stichtingteje.nl

De voorzitter temidden van kinderen van de
Mariaschool te Enter

van Teje gesteund . Dit keer door de
opbrengst van de papieractie in te zetten
voor de kinderen in Egypte. Ontzettend
bedankt lieve kinderen van de Mariaschool..
SG TWICKEL BORNE STEUNT TEJE
Op dinsdag 10 februari werd de voorzitter
uitgenodigd om van de onderbouw van
Twickel Borne een voor de St. Teje ingezamelde bedrag in ontvangst te nemen.
Het eerste en tweede leerjaar hebben een
bedrag bij elkaar gehaald van 2735. !
Daar kun je in Egypte mee doen wat je
hier met 15000. kunt doen, vertelde de
voorzitter aan de jonge toehoorders. Geweldig bedankt school en jongelui!

GULLE GEVERS
Dank aan alle gulle gevers die er
steeds maar weer voor zorgen, dat wij
onze projecten in Egypte kunnen blijven steunen!

